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Privacybeleid 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen AVG) van 
toepassing. Een belangrijk onderdeel van de AVG is de informatieplicht. Dit betekent dat Sen Zorg de 
cliënten en hun (wettelijke) vertegenwoordigers moet informeren over de verzameling van hun 
persoonsgegevens, met welk doel de gegevens worden verzameld en hoe er wordt omgegaan met 
deze gegevens. In het kader van de AVG heeft iedere cliënt het recht op de bescherming van 
zijn/haar persoonsgegevens die binnen Sen Zorg vastgelegd worden. 

Privacy beleid Sen Zorg 
In dit reglement zijn volgende onderdelen opgenomen: 

• Welke persoonsgegevens vastgelegd worden; 

• Hoe persoonsgegevens vastgelegd worden binnen Sen Zorg 

• Wie toegang heeft/hebben tot de persoonsgegevens van de cliënt; 

• Hoe er omgegaan wordt met datalekken; 

• Hoe lang die gegevens bewaard worden; 

• Aan wie de persoonsgegevens verstrekt worden; 

• Hoe de gegevens intern beveiligd worden; 

 
Verder is in dit reglement geregeld dat: 

• Sen Zorg geen gegevens over de cliënt opneemt dan strikt noodzakelijk is; 

• Sen Zorg vertrouwelijk met de gegevens van de cliënt omgaat; 

• Uitsluitend degenen die betrokken zijn bij de directe zorgverlening van de cliënt, op de hoogte 
zijn van de (medische en/of persoonlijke) situatie van de cliënt en inzage mogen hebben in 
het cliëntdossier; 

• Sen Zorg zonder toestemming van de cliënt geen informatie verstrekt en opvraagt aan en bij 
andere zorgverleners in de keten; 

• De cliënt Sen Zorg kan verzoeken zijn/haar gegevens te verbeteren of aan te vullen; 

• De hoofdregel voor de archiveringstermijn van persoonsgegevens minimaal 15 jaar bedraagt, 
wanneer de cliënt niet meer bij Sen Zorg in zorg is; 

Vastlegging van persoonsgegevens 
Om een optimale zorgverlening mogelijk te maken legt Sen Zorg persoonlijke gegevens van iedere 
cliënt vast. Deze persoonlijke gegevens zijn van cruciaal belang voor de zorgverleners binnen de 
organisatie. Deze gegevens worden binnen Sen Zorg in een centraal dossier vastgelegd, genaamd 
het “cliëntdossier”. Dit dossier wordt v oor ieder individuele cliënt afzonderlijk ontwikkeld. Het dossier 
bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand, te gebruiken medicijnen, gegevens over, 
behandelplannen, de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook (medische en psychologische) 
gegevens, die met de toestemming van de cliënt zijn opgevraagd bij de betrokkene huisarts of een 
medisch specialist, worden hierin vastgelegd. 
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Toegang tot de persoonsgegevens 
Zorgverlening 

Binnen Sen Zorg hebben uitsluitend de zorgverleners toegang tot de behandelplannen, medische en 
persoonlijke situatie van cliënten, die bij de directe zorgverlening actief betrokken zijn, waaronder de 
behandelaren van de cliënt.  Daarnaast hebben zij ieder een geheimhoudingsplicht. 

Kwaliteitsverbetering 

De cliëntdossiers worden mogelijk gebruikt in het kader van kwaliteitsverbetering/toetsing. Kwaliteit 
moet zowel intern als extern consequent worden gemeten. Het is een wettelijke verplichting voor alle 
instellingen in de zorgsector om te voldoen aan de Kwaliteitswet Zorginstellingen. Een voorbeeld 
hiervan is een dossieronderzoek door een (extern) kwaliteitsbureau met als doel het beoordelen en 
continu verbeteren van de dienstverlening. Hiervoor hanteert Sen Zorg het formulier “toestemming 
inzage cliëntdossier” om hiermee toestemming te vragen aan de cliënt voor de inzage in zijn/haar 
dossier in het kader van kwaliteitstoetsing- en verbetering. 

Financiële administratie 

Een beperkt aantal gegevens uit het cliëntdossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Als 
de cliënt meer informatie wilt over welke gegevens dit zijn, zullen wij deze informatie vertrekken. 

Verstrekken van de gegevens 
Behandelaars 

De persoonlijke gegevens van cliënten worden door Sen Zorg aan andere betrokkene zorgverleners 
en organisaties in de keten verstrekt voor zover dat relevant is voor het voortzetten van de zorg of 
behandeling elders, tenzij de cliënt daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. Middels het 
toestemmingsformulier “toestemming opvragen en verstrekken van medische en psychologische 
gegevens” vraagt Sen Zorg continu toestemming aan haar cliënten om hun persoonlijke gegevens 
aan andere zorgverleners en/of organisaties in de keten te verstrekken of bij hen op te vragen om de 
zorgverlening persoonsgericht(zorg op maat) te kunnen bieden en aan te laten sluiten op de 
individuele behoefte en zorgvraag van cliënten. 

Familieleden 

Gegevens worden enkel verstrekt aan de familieleden, mantelzorgers en/of vertegenwoordigers van 
de cliënt, als de cliënt daar toestemming voor geeft. 

Overheden 

Gegevens uit het cliëntdossier worden uitsluitend aan anderen verstrekt als dat wettelijk bepaald is. 
Bijvoorbeeld: wanneer Sen Zorg verantwoording af dient te leggen bij de IGJ rondom haar geleverde 
zorg, om te monitoren of de geleverde zorg overeen komst met de behandelovereenkomst. 

Beveiliging en opslagruimtes van persoonsgegevens 
Sen Zorg draagt er zorg voor dat het cliëntdossier veilig wordt opgeborgen, zodat de gegevens niet 
verloren raken en niet in onbevoegde handen terecht komen. Medewerkers worden geacht enkel de 
cliëntgegevens in te zien, die noodzakelijk zijn voor de zorgverlening aan de cliënt. 

 
Uit veiligheidsoverwegingen heeft Sen Zorg drie diverse opslagruimtes tot haar beschikking om 
cliëntdossiers zorgvuldig te bewaren. Binnen de organisatie is er een brandkast aanwezig, die een 
centrale en fysieke opslagruimte vormt voor alle cliëntdossiers. Deze brandkast is uiteraard niet voor 
alle medewerkers toegankelijk. Hier is tevens met alle medewerkers over afgestemd en iedereen is 
binnen de organisatie van deze vastgestelde regel op de hoogte.  
Daarnaast worden alle cliëntdossiers digitaal op Medicore opgeslagen. Hier hebben tevens niet alle 
zorgverleners en overige medewerkers tot toegang. De toegang wordt overigens alleen aan de 
desbetreffende behandelaar verleend. 
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Datalek 
Ondanks dat er voorzorgsmaatregelen genomen zijn om inbreuk op de beveiligde data te voorkomen, 
kan het voorkomen dat er desondanks een inbreuk op de beveiligde data plaatsvindt, waarbij 
persoonsgegevens zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking ervan. 
 
Sen Zorg handelt in een dergelijke situatie volgens een intern vastgestelde procedure voor “Melding 
Datalekken”. Binnen 72 uur na constatering/identificatie van een datalek dient de inbreuk op de 
beveiligde persoonsgegevens aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gemeld te worden. Intern zal 
er een tijdelijke commissie ingesteld worden, die zorg draagt voor een onderzoek naar de ernst, aard, 
gevolg en reden van de inbreuk op persoonsgegevens en over de onderzoeksuitkomsten rapporteert 
aan het bestuur van Sen Zorg.   
 
Binnen één week na de melding van het datalek aan de AP wordt er door de tijdelijke datalekken 
commissie een startbijeenkomst in werking gesteld om alle beschikbare informatie omtrent het datalek 
open te stellen aan de leden van de commissie.  

 
Na onderzoek en beoordeling of datalek gemeld dient te worden aan de betrokkene wordt de 
betrokkenen van datalek op de hoogte gesteld, waarna de commissie zorg draagt voor 
verbetervoorstellen om datalekken in het vervolg te voorkomen.  

 
Alle handelingen en activiteiten omtrent het onderzoek, beoordeling en conclusie worden naar het 
bestuurd gecommuniceerd en vastgelegd. 

Rechten 
Bewaartermijn van persoonsgegevens 

Sen Zorg bewaart de persoonlijke gegevens van cliënten in principe niet langer dan wettelijk 
voorgeschreven is. De wettelijke bewaartermijn is op grond van de AVG vijftien jaar. 

Recht op inzage en afschrift 

De cliënt heeft het recht om zijn/haar gegevens in te zien en hij/zij kan om een afschrift van zijn/haar 
gegevens verzoeken. Sen Zorg zal binnen twee weken aan dit verzoek voldoen, tenzij dit in strijd is 
met het privacybelang van een ander. Inzage in de gegevens is uiteraard kosteloos. Voor een 
inzageverzoek hoeft de cliënt geen verantwoording af te leggen tegenover Sen Zorg. 

Recht op aanvulling, correctie en afscherming 

Als de persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn of het doel, waarvoor deze gegevens zijn 
verzameld, niet ter zake doet, kan de cliënt Sen Zorg en andere relevante (medische) zorgverleners 
vragen deze binnen vier weken te corrigeren.  
 
Dit recht heeft slechts betrekking op ‘feiten’, gegevens zoals naam en geboortedatum, waarover in het 
algemeen geen verschil van mening kan bestaan. 
 
Het recht om correctie te vragen, is niet bedoeld om persoonsgegevens bestaande uit professionele 
indrukken, meningen en conclusies, waarmee de cliënt het oneens is te corrigeren. Er kan wel 
gevraagd worden om een door de cliënt afgegeven verklaring over de gegevens aan het dossier toe te 
voegen. 

Recht op verwijdering en vernietiging 

De cliënt kan zijn/haar zorgverleners binnen Sen Zorg of de (eind)verantwoordelijke vragen (een deel 
van) zijn/haar gegevens te vernietigen. Een verzoek tot vernietiging van gegevens wordt binnen drie 
maanden uitgevoerd of omdat een wettelijke bepaling de vernietiging ervan verbiedt. Tenzij de 
verantwoordelijke aannemelijk maakt dat het bewaren van de gegevens van cruciaal belang is voor 
iemand anders. 
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Bijlage 

Informatie AVG 
Moet de toestemming schriftelijk worden afgegeven en ondertekend worden door 

betrokkene? 

Nee, het is niet noodzakelijk om een schriftelijke toestemming te hebben. Belangrijk is wel dat de 
toestemming aantoonbaar is. Dit kan doormiddel van een vinkje op een web/formulier, e-mail, maar 
ook wanneer de toestemming door andere kan worden bevestigd. 

 

Wanneer je in een zaal met publiek toestemming vraag om foto’s te maken voor een bepaald 

doel. 

De toestemming dient ui vrije wil, ondubbelzinnig, geïnformeerd en specifiek te zijn. Het gebruik van 
een standaard toestemmingsformulier helpt wel om een toestemming op de juiste wijze vast te leggen. 

 

Moet ik elke keer opnieuw toestemming vragen? 

Het is niet nodig om elke keer opnieuw toestemming te vragen. Wel is het van belang dat 
toestemming ten allen tijde kan worden ingetrokken en dat de betrokkene hierover is geïnformeerd. 

 

Moet ik altijd toestemming vragen aan cliënten om gegevens te verwerken? 

In de meeste gevallen is de zorgovereenkomst voldoende grondslag om gegevens van de cliënt te 
mogen verwerken. Alleen wanneer de gegevens niet direct een relatie hebben met de zorg, is wel 
toestemming nodig. 

 

Heb ik toestemming nodig om een nieuwsbrief naar mijn cliënten te sturen? 

In het kader van de zorgovereenkomst die u heeft afgesloten met de cliënt staat het u vrij om deze 
middels een nieuwsbrief te benaderen. Echter kan de cliënt wel aangeven de nieuwsbrief niet meer te 
willen ontvangen. Dit dient bijgehouden te worden. 

 

Is er altijd toestemming nodig voor het delen van persoonsgegevens met externe partijen? 

Er is niet altijd toestemming nodig, wanneer er een wettelijke verplichting is, is toestemming niet van 
belang. Bijvoorbeeld bij het verstrekken van gegevens aan de belastingdienst, aan het zorgkantoor, 
de verzekeraar, maar ook wanneer u zelf verantwoordelijk blijft voor de verwerking van 
persoonsgegevens door bijvoorbeeld een ICT dienstverlener (verwerker) verplicht is, is toestemming 
niet van belang. Wanneer bijvoorbeeld gegevens worden verstrekt aan een andere zorgaanbieder 
binnen de zorgketen, is deze zelf verantwoordelijk voor de verwerking. 

 

Moet ik altijd toestemming vragen voor het maken en publiceren van foto’s? 

Toestemming moet vrijwel altijd worden gevraagd voor het maken en publiceren van foto’s als het 
gebruik ervan; het gebruik moet voldoende duidelijk zijn voor de betrokkenen. Bij grote evenementen 
is de mogelijkheid er om achteraf bezwaar te maken. 

 


